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Vuoden yritys Aurassa

Palkittava yritys Auran Kiinteistöpalvelu Ky

Perustettu 2000

Toimiala Kiinteistöhoito

Yrityksen henkilöstömäärä 3

Yrittäjä Sami Nenonen

Auran Kiinteistöpalvelu on tuottanut huoltopalvelua Auranmaan alueella jo 
lähes 20 vuoden ajan. Yrityksen henkilökunnan tinkimätön palvelualttius 
ja hyvät sosiaaliset kanssakäymisen taidot sekä asiakkaiden toiveiden 
huomioiminen vahvistavat yrityksen hyvää tekemistä.

Vuoden yritys Kaarinassa

Palkittava yritys Puutarha Timo Juntti Oy

Perustettu 1964

Toimiala Vihannesten viljely kasvihuoneessa

Yrityksen henkilöstömäärä 9 ja saman verran vuokratyöntekijöitä

Yrittäjä Tero Juntti

Yritys on yli 50 vuotisen olemassaolonsa ajan investoinut ja kehittänyt 
rohkeasti toimintaansa. Energiatehokkuuteen on yrityksessä panostettu aina 
vahvasti, mm. vuonna 2015 otettiin käyttöön lämmöntalteenottojärjestelmä.

Yritys on ollut Suomen merkittävimpiä kurkuntuottajia jo 60-luvulta lähtien. 
Ensi vuonna puutarhassa tuotetaan kymmenen vuoden tauon jälkeen myös 
kotimaisia tomaatteja, jonka mahdollistaa kesällä tehty yrityksen historian 
suurin investointi. Lähi- ja kasvisruoan kasvava kysyntä antaa vahvan uskon 
myös tulevaisuuteen.



Vuoden yritys Kemiönsaarella

Palkittava yritys  Barberare-Damfrisering Carita
Perustettu 1981
Toimiala Parturi- ja kampaamopalvelut
Yrityksen henkilöstömäärä yrittäjä
Yrittäjä Carita Lignell

Yritys tarjoaa parturi ja kampaamopalveluita Kemiönsaaren asukkaille sekä 
kesäasukkaille Kemiön keskustassa sijaitsevassa liiketilassa.
Yrityksen toimintaperiaatteisiin kuuluu palveluiden joustavuus ja laadukkuus.  
Yrittäjä on vahvasti työlleen omistautunut ja pitää itsensä ajan tasalla tiuhaan 
muuttuvista alan trendeistä. 

Vuoden yritys Kustavissa

Palkittava yritys  Siliprofil Oy, Kalastusopas Vesa Liukkonen
Perustettu 1990
Toimiala Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus, 
 kalastusopastoiminta
Yrityksen henkilöstömäärä yrittäjä ja 1-2 kausityöntekijää
Yrittäjä Vesa Liukkonen

Siliprofil Oy:n toiminnassa on yrittäjäperheen Kustaviin muuton jälkeen 
tapahtunut muutos, jossa aputoiminimellä tehtävä kalastusopastoiminta on 
muodostunut päätoimeksi. Kalastusopas Vesa Liukkonen järjestää täyden 
palvelun kalastusretkiä ja -tapahtumia, toimii kalastusoppaana ja myy 
kalastusvälineitä ja -tarvikkeita.

Vesa Liukkonen on edistänyt kalastusharrastusta Kustavissa ja 
myötävaikuttanut Kustavi GP-kalastuskilpailun vakiintumiseen 
jokasyksyiseksi tapahtumaksi.



Vuoden yritys Laitilassa

Palkittava yritys  Laitilan Lääkäripalvelu Oy
Perustettu 1990
Toimiala Lääkäriasemat, yksityislääkäri- ja 
 vastaavat erikoislääkäripalvelut
Yrityksen henkilöstömäärä 7
Pääomistajat Anita Siniste, Sami Siniste, Carita Ranta, 
 Anneli Siniste, Teuvo Siniste tai yhtiömiehet
Toimitusjohtaja  Anita Siniste

Laitilan Lääkäripalvelu Oy on tuottanut yksityisiä terveydenhuollon palveluja 
jo yli 28 vuoden ajan. Perheyrityksen toiminta-ajatuksena on alusta alkaen 
ollut ystävällinen, palveleva ja korkea ammatillinen osaaminen. Kaikki 
palvelut halutaan toteuttaa asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. 

Lääkäripalveluiden ohella on yrityksessä harjoitettu jo yli 15 vuoden ajan 
apu- ja turvavälineiden myyntiä, huoltoa ja asennuksia niin yritysten kuin 
yksityishenkilöiden päivittäisten toimintojen ja tarpeiden helpottamiseksi.

Vuoden yritys Liedossa

Palkittava yritys  Liedon Tili- ja Kiinteistöpalvelu Oy
Perustettu 1973
Toimiala Tili- ja isännöintitoimisto
Yrityksen henkilöstömäärä 8
Yrittäjä Tapio Hänninen

Liedon Tili- ja Kiinteistöpalvelu Oy on auktorisoitu tilitoimisto, joka palvelee 
asiakkaitaan taloushallintoon liittyvissä asioissa, isännöintiin liittyvissä 
asioissa sekä kiinteistövälityksessä. Asiakaskuntana ovat yritykset niin 
Liedosta kuin kauempaakin. Isännöinnin asiakaskuntana on kerros- ja 
rivitaloyhtiöitä sekä liikekiinteistöjä lähinnä Liedosta ja lähiympäristöstä. 
Kiinteistövälitys on toiminnassa pienimuotoisinta.



Vuoden yritys Loimaalla

Palkittava yritys  Vuorisen Liikenne Oy
Perustettu 1963
Toimiala Linja-autoliikenne
Yrityksen henkilöstömäärä 8
Yrittäjä Jukka Vuorinen

Yrityksessä on tehty sukupolvenvaihdos vuonna 1998, kun Eero ja Kyllikki 
Vuorisen jälkeen yrityksen rattiin tarttui Jukka Vuorinen. Yrityksen 
toimipaikka on Loimaalla ja sieltä liikennöidään sekä säännöllistä 
vuoroliikennettä kuin tilausajojakin.

Vuoden yritys Marttilassa

Palkittava yritys  Invataksipalvelu Turku Oy
Perustettu 2004
Toimiala Taksiliikenne
Yrityksen henkilöstömäärä yrittäjä
Yrittäjä Rosita Kallio

Yritys on erikoistunut erityisryhmien, kuten lapsien, vanhusten 
ja liikuntarajoitteisten kuljetuksiin. Lisäksi tilausajoihin sekä 
koululaiskuljetuksiin.

Yrityksen vahvuutena ja toiminnan selkärankana on jokaisen asiakkaan 
huomioiminen yksilönä ja erityisryhmien kohdalla korostuu myös 
luottamussuhteen syntyminen asiakkaan ja kuljettajan välille.



Vuoden yritys Maskussa

Palkittava yritys  Louhisaaren Kartanon Kahvila
Perustettu 1987
Toimiala Maatalous ja kahvila-ravintola
Yrityksen henkilöstömäärä 2 ja sesonkiaikana 5
Yrittäjät Kaarina ja Taito Ylhäinen

Yrittäjät aloittivat maatalousyrittäjinä vuonna 1970 Lemun kunnassa 
ja muutettuaan Askaisiin Louhisaaren kartanoon 1987 jatkoivat 
ensin maatalousyrittäjinä, kunnes vuonna 1991 aloitettiin kahvila- ja 
maatilamatkailutoiminta. 

Vuosien varrella toiminta on laajentunut kahvila-ravintolaksi 
anniskeluoikeuksineen ja kartanosta on tullut suosittu juhlien ym. 
tilaisuuksien pitopaikka. Kahvilassa on myös lahjatavaramyyntiä. 
Kesäkaudella harjoitetaan mökkivuokrausta ja puutarhaurakointia omilla 
koneilla. 

Vuoden yritys Mynämäellä

Palkittava yritys  Haanperä Ky
Perustettu 1979
Toimiala Metsälähikuljetus, turveurakointi
Yrityksen henkilöstömäärä 3 ja kesäaikana lisäksi kausiapua
Yrittäjät Esa-Taavi Haanperä, Veli-Matti Haanperä

Yrityksen toimialana on turveteollisuus eli turpeen nosto ja koonti, sekä 
kuormaus turvetuotantoalueilla. Lisäksi yritys hoitaa turpeenkuljetusta 
kahdella täysperävaunuyhdistelmällä.
Yritys toimii Mynämäen Laajoella.



Vuoden yritykset Naantalissa

Naantalin Yrittäjät

Palkittava yritys  Veskun Pora Oy
Perustettu 2008
Toimiala Louhintatarvikkeiden ja 
 työkalujen tukkukauppa
Yrityksen henkilöstömäärä 3
Yrittäjä Vesa Sipponen

Veskun Pora perustettiin vuonna 2008 selvällä toimintamallilla: Joustavuus, 
nopeus ja palveluhenkisyys. Louhintatarvikkeet ovat Veskun Poran juttu. 
Veskun Pora palvelee alan ammattilaisia kattavalla porakalustovalikoimalla 
räjähdysaineineen ja suojamattoineen. 
Palveluasemat Naantalissa ja Veikkolassa toimivat louhintatarvikekauppana 
ja -varastona. Työmaakuljetukset näistä palveluasemista onnistuvat 
lyhyelläkin varoitusajalla ja tarvittaessa mukana kulkee kenttäpalvelu eli 
osaava apumies panostajalle. 
Noutovarastot Pöytyällä ja Raumalla täydentävät kokonaisuutta. Veskun 
Pora noudattaa tällä kiehtovalla alalla joka päivä korkeaa työmoraalia ja 
ammattimaista tekemisen meininkiä.

Rymättylän Yrittäjät

Palkittava yritys  Mikolan Luomutila
Perustettu 1982
Toimiala Puutarhaviljely
Yrityksen henkilöstömäärä 2 ja kesätyöntekijöitä
Yrittäjä Tita-Marjut ja Osmo Salonen

Mikolan Luomutilan juuret ovat viherrakentamisessa ja kukkien 
kasvatuksessa. Yrittäjät uskaltautuivat uudelle alueelle eli luomuvihannesten 
viljelyn pariin, kun naapurissa sijainnut Mikolan Luomutila tuli myyntiin 
90-luvun loppupuolella. Luomutilaa on kasvatettu pikkuhiljaa vuosien 
mittaan ja kasvihuonepinta-ala on nykyisin n. 3500 m². Tilalla viljellään 
edelleen myös kesäkukkia.
Kantavana asiana kautta koko viljelyn on ekologisuus. Kierrätys on tärkeä 
osa tilan toimintaa, ja energian käytössä pyritään jatkuvasti pienempään 
hiilijalanjälkeen.  Tilalla on oma aurinkovoimala ja myös  ostosähkö on 
kokonaisuudessaan aurinkosähköä. Lisäksi kehitteillä on uusia, innovatiivisia 
ratkaisuja kasvihuoneiden lämmitykseen uusiutuvan energian avulla.



Vuoden yritys Paimiossa

Palkittava yritys  Paimion Kukkapalvelu
Perustettu 2003
Toimiala Kukkien ja lahjatavaroiden vähittäismyynti
Yrityksen henkilöstömäärä 1
Yrittäjä Kirsi Korpela

Paimion Kukkapalvelu on Paimion keskustassa toimiva kukka- ja 
lahjatavaraliike. Monipuolinen kukkakauppa palvelee ympäri vuoden joka 
päivä.

Yrityksen vahvuuksia ovat ammattitaito ja pitkä kokemus alalta. Yrityksen 
toiminta-alue käsittää oman kaupungin lisäksi lähikunnat.

Vuoden yritykset Pöytyällä

Pöytyän Yrittäjät

Palkittava yritys  Huoltoasema Pajula & Salmi Oy
Perustettu 1994
Toimiala Huoltamotoiminta
Yrityksen henkilöstömäärä 3
Pääomistajat  Kimmo Pajula, Turkka Salmi, Terhi Salmi ja 
 Kirsti Salmi tai yhtiömiehet
Toimitusjohtaja Kimmo Pajula

Huoltamotoiminta nykyisellä paikalla Kyrössä on alkanut jo vuonna 1952. 
Se vakiinnutti asemansa käyttäjien keskuudessa autojen perinteisenä 
huoltopaikkana.

Nykyisten omistajien aloittaessa vuonna 1994, päivittivät he asemansa 
vastaamaan nykyisiä viranomaisasetuksia. Yrittäjät laajensivat toiminnan 
koskemaan myös kahviota ja tarvikemyyntiä, jolloin siitä tuli täyden palvelun 
huoltoasema.

Aseman toiminta koetaan tärkeäksi yhä vähenevien palvelujen taajamassa. 
Tästä johtuen myös paikalliset yrittäjät ovat ottaneet aseman osaksi 
päivittäistä huolto- ja kohtaamistoimintaansa.



Yläneen Yrittäjät

Palkittava yritys  Maanrakennus Hannu Vuori Oy
Perustettu 2002
Toimiala Maanrakennus
Yrityksen henkilöstömäärä 5
Yrittäjä Hannu Vuori

Yrityksen alkutaipaleella yritys keskittyi kunnallistekniikkaan liittyviin töihin. 
90-luvulla VR:n sähköasennuskeskus tuli tärkeäksi työllistäjäksi. 18 vuotta 
yrityksen työntekijät kiersivät kiskokaivurien kanssa ympäri Suomea 
tekemässä kaapelin asennuksia.

VR:n lisäksi yritys on viime aikoina ollut Eltel Networksilla aliurakoitsijana 
kaapelointitöissä.

Vuoden yritys Raisiossa

Palkittava yritys  K-Rauta Kuninkoja - Sami Aalto Oy
Perustettu 2005
Toimiala Rautakauppa
Yrityksen henkilöstömäärä 49
Yrittäjä, kauppias Sami Aalto

K-Rauta Kuninkoja - Sami Aalto Oy on rakentamisen ja sisustamisen 
tavaratalo, joka toimii Raisiossa Myllyn liikealueella. Yritys palvelee 
ammattitaidolla sekä kuluttajia että rakennusalan ammattilaisia. 
Tuotevalikoimassa on oikeastaan kaikki tarvittava kotiin, asumiseen ja 
puutarhaan. Yritys tarjoaa myös monipuolisesti palveluita, tuoteasennuksista 
ja kodin remonteista aina muuttovalmiiseen omakotitaloon saakka.



Vuoden yritykset Salossa

Halikon Yrittäjät

Palkittava yritys  Kosmetologinen Hoitola-Kemikalio 
 Aleksiina Ky
Perustettu 1992
Toimiala Kauneudenhoitopalvelut
Yrityksen henkilöstömäärä yrittäjä
Yrittäjä Päivi Leinonen

Yrityksen toimenkuvana ovat kosmetologiset hoidot, kuten kasvo -, käsi - ja 
jalkahoidot erikoishoitoineen sekä kemikaliotuotteiden myynti. Tavoitteena 
on alusta saakka ollut tarjota asiakkaille hyvä asiakaspalvelu, hoitojen ja 
tuotteiden kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia niin kauneudenhoidon, 
osittain terveydenhoidon kuin rentoutumisenkin muodossa.  

Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät

Palkittava yritys  Birkkalan tila
Perustettu 1872
Toimiala Luomuspeltin viljely ja jatkojalostus
Yrityksen henkilöstömäärä 5
Yrittäjä Simo Larmo

Birkkalan tila on erikoistunut luomuspeltin viljelyyn sekä luomuspeltti-
myllytuotteiden valmistukseen. Speltin viljelyn ja tuotteistamisen aloittivat jo 
90-luvun alussa tilan nykyisen isännän Simo Larmon vanhemmat Pirkko ja 
Jaakko Larmo. 

Birkkalan väki on tehnyt uraauurtavaa työtä speltin parissa, ja tällä 
hetkellä spelttituotteita toimitetaan ympäri Suomea vähittäiskauppoihin, 
suurkeittiöihin, leipomoihin sekä elintarviketeollisuuteen. Nyt, sukupolven 
vaihdoksen myötä, nuori yrittäjäpari on alkanut viemään suomalaista 
luomuspelttiä myös Keski-Eurooppaan, Lähi-itään ja jopa Aasian 
markkinoille! 

Birkkalan tila on osoittanut esimerkillisesti toiminnallaan, että myös maatila 
voi kasvaa merkittäväksi brändiksi!



Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät

Palkittava yritys  Muurla Design Marketing Oy
Perustettu 2004
Toimiala Lasi-, emali- ja puutuotteet
Yrityksen henkilöstömäärä 19
Pääomistajat  Julia Uoti ja Kasper Uoti tai yhtiömiehet
Toimitusjohtaja Kasper Uoti

Muurla on kattaus- ja sisustusalan brändi, jonka juuret ovat suomalaisessa 
käsityöperinteessä. Muurlan brändin tarina sai alkunsa 1970 -luvulla, 
kun Muurlan lasitehtaalla aloitettiin lasitavaroiden tuotanto perinteisellä 
suupuhallusmenetelmällä.

Tänä päivänä Muurlan tuotekehityksestä syntyy käytännöllistä, 
puhdaslinjaista pohjoismaista muotoilua lasista, emalista ja suomalaisesta 
puusta. Muurlan tuotteita myydään Suomen lisäksi jo yli 26 maassa. 
Omien mallistojen lisäksi Muurla tekee lisenssiyhteistyötä ja 
sopimusvalmistus -projekteja niin suomalaisten kuin kansainvälisten 
brändien ja toimijoiden kanssa.

Perniön-Särkisalon Yrittäjät

Palkittava yritys  Hyrräpyörä Ay
Perustettu 1999
Toimiala Liikuntapaikkojen hoito
Yrityksen henkilöstömäärä 2
Yrittäjät Kimmo Flink ja Tomi Vuorinen

Yrityksen ensimmäinen toimeksiantaja oli silloinen Perniön kunta, joka 
ulkoisti ulkoliikuntapaikkojen hoidon. Matkan varrella mukaan on tullut myös 
muita liikuntapaikkoja ja kiinteistöjä. Tällä hetkellä yritys hoitaa eteläisen 
Salon ulkoliikuntapaikat. 

Yrittäjät ovat laajentaneet toimintaansa myös laiturien rakentamiseen, 
Näpsä-laiturit Oy:n nimissä. 



Salon Yrittäjät

Palkittava yritys  Miestenpukimo Lammervo Oy
Perustettu 1987
Toimiala Miesten vaatetusliike
Yrityksen henkilöstömäärä 2
Yrittäjät Heikki ja Marjo Lammervo

Miestenpukimo Lammervo on salolainen miesten vaatteiden erikoisliike.  
Alussa liike oli tunnettu oman tehtaan valmistamien miesten housujen 
erikoisliikkeenä. Vuosien varrella tuotevalikoima on laajentunut. 
Nykyään liikkeessä on tarjolla asut niin vapaa-ajan pukeutumiseen kuin 
juhlapukeutumiseenkin. 

Liikkeen toiminta-ajatus on pysynyt alusta alkaen samana: laadukkaita 
vaatteita kuluttajalle osaavalla ja hyvällä palvelulla. Liikkeen asiakaskunta 
koostuu Salon ja ympäristökuntien lisäksi myös Turun ja pääkaupunkiseudun 
asukkaista. 

Vuoden yritys Sauvossa

Palkittava yritys  Salmin Puutarha
Perustettu 1999
Toimiala Puutarhamyymälä / puutarha
Yrityksen henkilöstömäärä yrittäjä
Yrittäjä Sari Salmi

Salmin Puutarha on erikoistunut ryhmäkasvien kasvatukseen. 
Tuotevalikoima koostuu pääosin perinteisistä kesäkukista, mutta tuotantoon 
pyritään lisäämään vuosittain myös monia uutuus- ja erikoiskasveja. Myös 
yrttejä on vähän viljelyssä. 

Kasvit myydään pääosin vähittäismyyntinä suoraan puutarhalta, 
tukkumyyntiä on hyvin vähän. Kasvimyyntiä harjoitetaan lisäksi 
myös Taalintehtaan ja Sauvon toreilla. Pienen yrityksen valtteina ovat 
asiakasläheisyys ja hyvä palvelu. Kasvien kasvatuksessa pyritään 
panostamaan aina määrän sijasta laatuun.



Vuoden yritys Somerolla

Palkittava yritys  Putkiasennus Lindström Oy
Perustettu 1990
Toimiala Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
Yrityksen henkilöstömäärä 3
Yrittäjä Mikko Lindström

Yrityksen toiminnan ydin ovat LVI-asennukset sekä kivijalkamyymälä osana 
Hanakat-ketjua. Toiminta-alue keskittyy Somerolle ja sen lähikuntiin.
Yrityksen historia ulottuu perustaja Kalle Lindströmin mukana aina 1960- 
luvulle saakka. Vuodesta 2008 alkaen on yrittäjänä toiminut Mikko.
Yrityksen vahvuudet ovat vahva ammattitaito, asiakaslähtöisyys sekä 
monipuolinen ja kattava palvelu.

Vuoden yritys Taivassalossa

Palkittava yritys  Salonen Pirjo ja Reima
Perustettu 1990
Toimiala Kalanjalostus
Yrityksen henkilöstömäärä 2
Yrittäjät Pirjo Salonen ja Reima Salonen

Pirjo ja Reima Salonen kalastavat ja valmistavat kalajalosteita kolmen 
vuosikymmenen kokemuksella. Reima Salonen on kolmannen sukupolven 
kalastaja; hänen isänsä ja isoisänsä kalastivat samoilla vesillä Taivassalon 
alueella vuosikymmeniä. Reima on aina toiminut monitoimikalastajana, 
mutta pääsääntöisesti hän rysäkalastaa silakkaa.
Salosen kalaherkut valmistuvat alusta asti käsityönä Hakalanrannassa, 
Taivassalossa, perinteisten kalavesien helmassa – tarjolla on siis lähiruokaa 
parhaimmillaan.



Vuoden yritykset Turussa

Palkittava yritys  Ocean Spirit Oy Ab
Perustettu 2007
Toimiala Kauppa
Yrityksen henkilöstömäärä Yrittäjä ja 3 osa-aikaista
Pääomistajat Arja Kunnasluoto-Gustafsson ja 
 Patrik Gustafsson ja yhtiömiehet
Toimitusjohtaja Arja Kunnasluoto-Gustafsson

Yrityksen perustajan Arja Kunnasluoto-Gustafssonin ajatuksena on ollut 
saaristotunnelman tuominen kaikkien ulottuville, vuoden ympäri.
Alun pelkästä nettikaupasta yritys on laajentunut pikkuhiljaa mm. isompiin 
liiketiloihin Linnankadun ja Puistokadun kulmaan, käy aktiivisesti messuilla, 
toimii tukkukauppana ja on hoitanut syksystä 2017 alkaen Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n Roope-tuotteita.

Jotta yritys pärjäisi markkinoilla isompiaan vastaan, se on erikoistunut 
myymään vain merihenkisiä vaatteita, sisustus- ja lahjatuotteita sekä 
veneastioita, sekä pyrkii palvelemaan asiakkaat erityisen hyvin.

Palkittava yritys  Puutarhaliike Helle Oy
Perustettu 1988
Toimiala Puutarha-alan tukkuliike ammattiviljelijöille
Yrityksen henkilöstömäärä 24
Pääomistajat Matti Helle, Taru Narvanmaa, Jouko 
Narvanmaa ja Auvo Toivola
ja yhtiömiehet
Toimitusjohtaja Jouko Narvanmaa

Puutarhaliike Hellen tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki ammattiviljelijän 
tarvitsemat tuotantovälineet siemenistä ja viljelytarvikkeista 
kasvihuonerakenteisiin ja -tekniikkaan. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi.
Yrityksen toiminta-ajatuksena on tarjota puutarha-alan ammattiviljelijöille 
korkealaatuiset, luotettavat ja kustannustehokkaat välineet kannattavaan ja 
kilpailukykyiseen tuotantoon. Tätä toiminta-ajatusta yrityksessä toteutetaan 
hyvällä henkilöstön asiantuntemuksella sekä suorilla kontakteilla maailman 
johtaviin siemenjalostajiin ja tarviketoimittajiin.

Helle Oy on yritysostojen kautta laajentunut myös Baltiaan ja uusille 
toimialoille, kuten valaistukseen.



Palkittava yritys  Tele-Projekti Oy
Perustettu 1975
Toimiala Turvallisuus, paloilmoittimet ja 
 turvaelektroniikka yleisesti, suunnittelu, 
 asennus, huolto ja tukkumyynti
Yrityksen henkilöstömäärä 13
Pääomistajat Kimmo Luoto, Mika Packalen, Tiina Luoto, 
 Taisto Luoto, Per Erik Packalen, 
 Minna Packalen ja yhtiömiehet  
Toimitusjohtaja Kimmo Luoto

Tele-Projektin tärkeimpiä asiakkaita ovat olleet alusta asti 
varsinaissuomalaiset sähköurakoitsijat. Yritys toimii sähköurakoitsijoiden 
alihankkijana erilaisissa rakennuskohteissa ja jopa yli puolet liikevaihdosta 
muodostuu uudisrakentamisen turvaelektroniikan ja erilaisten viestintä- ja 
paloturvallisuusjärjestelmien toimituksista. Toinen puoli liikevaihdosta tulee 
turvajärjestelmien maahantuonnista, huolloista ja asennuksista vanhoihin 
kiinteistöihin, suoraan yritys- ja yksityisasiakkaille.

Tele- Projektissa ollaan vastuullisia alan ammattilaisia. Ammattilainen 
hoitaa projektit; kartoitetaan tarpeet, autetaan asiakasta löytämään 
oikeanlainen ratkaisu, sitten toteutetaan, varmistetaan toimivuus, yhteydet 
turvavalvontaan ja lopuksi opastetaan asiakkaalle, miten järjestelmää 
käytetään. 

Tele-Projekti osaa projektit, niistä löytyy myös menestyksen resepti!



Vuoden yritys Uudessakaupungissa

Palkittava yritys  Vakka-Suomen Varaosakeskus Oy
Perustettu 1974
Toimiala Auton varaosien ja työkalujen myynti
Yrityksen henkilöstömäärä 9
Yrittäjä Marko Säikkä

Oikeat valinnat yhteistyökumppaneiksi ovat olleet tärkeässä roolissa 
”Vakkarin” kasvussa. AD-ketju autovaraosien toimittajana sekä IKH-
ketju työkalujen toimittajana ovat varmistaneet kilpailukykyiset hinnat ja 
tehokkaan logistiikan.

Autovaraosakauppa kuluttaja-asiakkaille on vuosikymmenten saatossa 
pikkuhiljaa vähentynyt autojen monimutkaistuttua. Vakka-Suomen 
Varaosakeskus on kuitenkin osannut laajentaa artikkelivalikoimaansa 
oikeaan suuntaan ja kasvattanut myyntiään tasaisesti vuosi vuodelta 
liikevaihdon ollessa kuluvan vuonna jo 2,5 miljoonaa euroa. 

Verkkokaupatkaan eivät ole horjuttaneet yrityksen asemaa, koska 
kivijalkakauppakin pärjää, kun on riittävästi oikeita tuotteita, oikealla hinnalla, 
oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan eli yhä useammin heti. Kun otetaan 
vielä huomioon Uudenkaupungin alueen positiivinen vire, Varaosakeskuksen 
tulevaisuus näyttää valoisalta.

Vuoden yritys Vehmaalla

Palkittava yritys  Rekesteel
Perustettu 2008
Toimiala Metallialan työt
Yrityksen henkilöstömäärä Yrittäjä
Yrittäjä Reijo Lehtonen

Rekesteel on erilaisia metallirakenteita valmistava yhden miehen yritys 
Vehmaalla. 

Erityisesti maatalouteen liittyvien koneiden valmistus, korjaus sekä 
muutostyöt ovat pitäneet yrittäjän kiireisenä. Työn laatu ja toimitusvarmuus 
ovat kunnia-asia. Yritys valmistaa tuotteita hyvinkin moninaisiin tarkoituksiin: 
traktorin lietevaunuista kirkon kynttilänjalkaan ja kaikkea siitä väliltä.



50 vuoden yrittäjyydestä

Hautaustoimistoyrittäjä Veli Reunanen, Loimaan Yrittäjät

Yrittäjä, toimitusjohtaja Mertsi Toivonen, Halikon Yrittäjät

40 vuoden yrittäjyydestä

Yrittäjät Anne ja Markku Suominen, Uudenkaupungin Yrittäjät

Huonekalukauppias Arvo Vuorela, Salon Yrittäjät

Suomen Yrittäjien 
Yrittäjäristin Timanttiristit
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